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องคการบริหารสวนตําบลสีชมพ ู . 
รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคมุภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที ่30 กนัยายน 2562  . 
 

องคประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ขอสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดลอมการควบคุมที่มีผลกระทบ 
สํานักปลัด  
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1.1 วิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายใน 
ขาดวัสดุอุปกรณที่จําเปนและทันสมัยมีประสิทธิภาพตอการ

ปฏิบัติงาน ทาํใหไมสนองตอบตอความตองการของ

ประชาชนไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 
งานสารบรรณ 
 กิจกรรมดานงานสารบรรณ 

- การดําเนินการตามหนังสือลาชา 

- ดําเนินการตามหนังสือสั่งการไมทันตามกําหนด 

 

กองคลัง 
กิจกรรมดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 
1.1 วิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายใน 
- องคการบริหารสวนตําบลสีชมพูไมมีสถานที่ที่จะ
จัดเก็บครุภัณฑและทรัพยสินใหอยูในสถานที่ปลอดภัย 
1.2 วิเคราะหจากสภาพแวดลอมภายนอก 
- ไมมี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  
-ใชแบบสอบทานเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 

รวมทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยูของ 

อบต.อยางตอเนื่องเพ่ือทราบถึงความกาวหนาของการ

ดําเนินงานและไดมาจัดทําแผนการปรับปรุงระบบควบคุม

ภายในใหบรรลุผลของการควบคุมตอไป 

 
 
-เจาหนาที่ธุรการติดตามประเมินผลจากการรายงาน ตาม

หนังสือสั่งการ 

 
 
 
 
กองคลัง 
ผลการประเมิน กิจกรรม  “การปรับปรุง/กอสรางหอง

จัดเก็บพัสดุ”  มีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่งแตไม

ตรงตามวัตถุประสงค  โดยไดดําเนินการ  ดังนี้ 

-  เสนอปญหาตอที่ประชุมคณะผูบริหาร  และหาแนว

ทางแกไขปญหาในเบื้องตน  โดยการจัดเก็บพัสดุที่เปน

เอกสาร  ตางหากจากพัสดุอ่ืนอยางชัดเจน 

- อธิบายถึงปญหาความจําเปนที่ประชุมรวมกับคณะ

ผูบริหาร  ตอที่ประชุมสภา เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาฯ  และ

งบประมาณรายจายประจําป 

- ความสะดวกตอการคนหาสิ่งของและวัสดุที่จะนาํมาใช 

พบจุดออน  - เอกสารทางการเงินและบัญชีที่จัดเก็บเพื่อ

รอการตรวจมีปรมิาณเพิ่มขึ้น  สถานที่จัดเก็บไมปลอดภัย 

 
 
 
 



 
กองการศึกษา 
กิจกรรมดานการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เปนความเสี่ยงจาก  สภาพแวดลอมภายใน ดังนี้ 
1.1 ดานบุคลากร 
- บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กยังขาดการพัฒนาความรูความสามารถตามหลัก
วิชาการดานการศึกษา และขาดทักษะดานงานธุรการใน
ชั้นเรียน 
1.2 ดานอาคารสถานที่ 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู ไมไดรับการติดตั้งมุง
ลวด เพ่ือปองกันโรคที่มียุงเปนพาหะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองชาง 
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน 
จุดออนที่เปนความเสี่ยง 
1.1 ดานงานกอสราง 
กองชางยังขาดบุคลากร จึงทําใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การควบคุมการออกแบบและกอสรางงานโยธา  ไมดี
เทาที่ควร   เนื่องจากตองรับผิดชอบการควบคุมงาน
กอสรางหลายโครงการในคราวเดียว  เปนเหตุที่อาจทํา
ใหผิดพลาดไดงายสวนการคลังใหสัญญาจางและคําสั่ง
ตรวจการจางตอสวนโยธาลาชา  ทําใหชางผูควบคุมงาน
ไมสามารถออกไปควบคุมงานกอสรางไดตามระยะเวลา
ดําเนินงานและไมสามารถทําบันทึกประจําวันรายงาน
ตอผูบังคบับัญชาไดตามความเปนจริง 
1.2   ดานงานไฟฟา 

 
 
 
กองการศึกษา 
ผลการประเมิน 
จากการวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบของ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวย การกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 พบความ
เสี่ยงในภารกิจ 2 ดาน คือ 
1. ดานการจัดทําแผนงานบริหารจัดการศึกษา และ
วิชาการ 
2. ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
(กิจกรรมดานการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
จากการติดตามผล ตามแบบรายงานการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุง พบวา 
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย องคการบริหาร
สวนตําบลสีชมพู  ไดดําเนินการ  ดังนี ้
1)  มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็ก   
เล็กฯ ใหเปนปจจุบัน/ตามวาระที่ดํารงตําแหนง 
2) จัดสงเจาหนาที่ บุคลากร เขารับการอบรม/สัมมนา 
ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น/หนวยงานตางๆ อยาง
ตอเนื่อง ในเรื่องที่เก่ียวของกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
เ พ่ือให เกิดเปนกิจกรรมที่ เปนรูปธรรมมากขึ้นตาม
อํานาจหนาที่  แตทั้งนี้ ตองมีกําหนดการ หรือแผนการ
จัดการอบรมฯ/สัมมนา ที่เก่ียวของกับลักษณะงานดวย 
3) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ในการบริหาร
จัดการดานอาคารสถานท่ี 
 
 
กองชาง 
ผลการประเมิน 
กองชาง    โดยวิเคราะหประเมินผลตามองคประกอบ
ม า ต ร ฐ า น ก า รค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น   ต าม ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544  ผลการ
ประเมินพบวา 
จากการวิเคราะหสํารวจ พบวา งานกอสรางและงาน
ดานไฟฟา เปนภารกิจ “กองชาง” ที่มีความเสี่ยง 
การติดตามผลในแบบติดตาม   ค.3  พบวา 
การปฏิบัติการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในยังไม
บรรลุวัตถุประสงคตามสมควร 
ขอสรุป 



งานดานไฟฟากองชางยังขาดบุคลากรที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญดานงานไฟฟา ตําแหนง ชางไฟฟาบุคลากรไม
เพียงพอกับการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
สํานักปลัด 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ขาดแคลนวัสดุอุปกรณประจําตัวของพนักงานดับเพลิง
ในแตละคน ยังมีไมครบ 
งานสารบรรณ 
- การดําเนินการตามหนังสือลาชา 

- ดําเนินการตามหนังสือสั่งการไมทันตามกําหนด 

กองคลัง 
- อาคารจัดเก็บไมเพียงพอประกอบกับมีการจัดซื้อ
ครุภัณฑเพ่ิมข้ึนทุกป  
กองการศึกษา 
-  บุคลากรทางการศึกษา ขาดการพัฒนาความรู
ความสามารถตามหลักวิชาการดานการศึกษา และขาด
ทักษะดานงานธุรการในชั้นเรียน 
- เด็กเล็กภายในศูนย พัฒนาเด็กเล็กฯ ไดรับความ
ปลอดภัย 
กองชาง 
ดานงานกอสราง 
- บุคลากรมีไมเพียงพอกับการควบคุมงานดาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตาง ๆ ทําใหการดูแล  
ซอมแซมงานตางๆ ลาชา ซึ่งไมสนองตอความตองการ
ของประชาชนไดทันทวงที 
ดานงานไฟฟา 
-  บุคลากรที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติหนาท่ีดานไฟฟา
สาธารณะ มีไมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน  มีเพียงงาน
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะที่ขอยืมตัวจากสวนของสํานัก
ปลัด  และพนักงานจางเหมาบริการงานไฟฟา  ที่มี
ความรูในดานงานไฟฟามาชวยงาน  ทําใหเกิดความ
ลาชาในการทํางาน  และทําใหงานที่ดําเนินการคอนขาง
ต่ํากวากําหนด 

1.1   ดานการกอสราง 
ยั ง ไมมี การควบคุ ม ท่ี เ พียงพอ  และยั ง ไม บรรลุ
วัตถุประสงคการควบคุม 
-  บุคลากรมีไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
1.2 ดานงานไฟฟา 
ยั ง ไม มี ก า รควบคุ มที่ เ พี ย งพอ  และยั ง ไม บ ร รลุ
วัตถุประสงคการควบคุม 
-  บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญมีไมเพียงพอกับการ
ปฏิบตัิงานเก่ียวกับงานดานไฟฟา 
 



 
3. กิจกรรมการควบคุม 
สํานักปลัด 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดหาวัสดุอุปกรณประจําตัวใหมีครบทุกนาย 
กองคลัง 
- จัดหาสถานที่ที่มีความปลอดภัยและสะดวกตอการ
จัดเก็บพัสดุ 
- ตรวจสอบพัสดุและจําหนายพัสดุที่หมดสภาพเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่จัดเก็บ 
กองการศึกษา 
-  ดําเนินการสงบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานใน
ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก  ไปรับการอบรม สัมมนา ฝก
ปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถ และพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัดไดรับการสนับสนุน
งบประมาณฯ เพ่ือดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 
กองชาง 
ดานงานกอสราง  กําหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ 
-  สรรหาบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาตรี ดานงานชางหรือ
รับโอนยายพนักงานสวนตําบล 
-  กรณีท่ีไมสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรูความ
ชํานาญ  งานออกแบบกอสราง  และควบคุมงานใหขอ
ความรวมมือจากกรมโยธาธกิาร  กรมชลประทาน  
อบจ. หรือหนวยงานอื่นที่มีชางผูเชี่ยวชาญมาชวยในการ
ออกแบบคํานวณราคากอสรางและรวมเปนผูควบคุม
งาน 
-  พัฒนาบุคลากร  โดยสงเจาหนาที่กองชางไปศึกษา
อบรมเพ่ิมเติมความรู และฝกปฏิบัติใหไดผลอยางจริงจัง  
โดยมีการอบรมพัฒนาตลอดเวลาเ พ่ือทันโลกทัน
เหตุการณ 
-  จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางชางผูควบคุมงาน
คณะกรรมการตรวจการจางและผูประกอบการเพ่ือทํา
ความเขาใจรูปแบบรายการกอสราง 
-  ทําหนังสือแจงผูประกอบการและคณะกรรมการตรวจ
งานจางเขารวมประชุมชี้ แจงขั้นตอนและวิธี การ
ดําเนินการกอสรางและการควบคุมงานกอสราง   
ดานงานไฟฟา กําหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้ 
-  สรรหาบุคลากรที่มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 
)ชางไฟฟา 
-  กรณีท่ีไมสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรูความ
ชํานาญงานเก่ียวกับไฟฟา  ใหขอความรวมมือจาก



สํานักงานไฟฟาสวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นที่มี
บุคลากรที่เชี่ยวชาญมาใหความรูและฝกปฏิบัติงานดาน
ไฟฟา 
-  พัฒนาบุคลากร  โดยสงเจาหนาที่กองชาง  ไปศึกษา
อบรมเพ่ิมเติมความรู และฝกปฏิบัติใหไดผลอยางจริงจัง  
โดยมีการอบรมพัฒนาตลอดเวลาเพื่อทันโลกทัน
เหตุการณ 
 
 
4.  สารสนเทศและการสื่อสาร  
สํานักปลัด 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- มีการติดตอสื่อสารกับหนวยงานใกลเคียงเพ่ือขอรับ
ความชวยเหลือ และขอความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
- ติดตามขอมูล กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการผาน
ระบบ Internet และติดตามหนวยงานที่ขอสนับสนุน
งบประมาณอยางตอเนื่อง 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
- มีการติดตามสอบถามการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคบั 
กองคลัง 
-  มีการติดตามสอบถามการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคบั 
กองการศึกษา 
- นําระบบสารสนเทศทางการศึกษา มาชวยในการ
ปฏิบัติราชการ 
กองชาง 
-  นําระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งระบบ
อินเตอรเน็ต  โทรศัพท  ปรับปรุงคําสั่ง  โครงการพัฒนา
บุคลากร การติดตอประสานงานทั้งภายใน  ภายนอก  
เปนเครื่องมือชวยในการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
ดานงานกอสราง 
-  ทําหนังสือแจงคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  
เพ่ือขออัตรากําลังและสรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความ
ชํานาญ   ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธาและ
ควบคุมการออกแบบและกอสรางงานโยธา 
-  ทําหนังสือขอความรวมมือจากกรมโยธาธิการและผัง
เมือง  กรมชลประทาน  หรือหนวยงานอื่นที่มีชาง
ผูเชี่ยวชาญ  มาชวยในการออกแบบ  คาํนวณราคาคา
กอสราง  รวมเปนผูควบคุมงาน หรือจัดสงวิศวกร
ผูเชี่ยวชาญมาใหความรูและฝกปฏิบัติ 
-  ทําหนังสือแจงข้ันตอนและเชิญประชุมชี้แจงทําความ
เขาใจการปฏิบัติงานใหผูรับเหมาและคณะกรรมการ



ตรวจงานจาง  ทราบทุกครั้งเมื่อมีการดําเนินการ
กอสรางตามโครงการตางๆ ของหนวยงาน 
ดานงานไฟฟา 
-  ทําหนังสือขอเปดกรอบอัตรากําลังของพนักงานสวน
ตําบลไปยังคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  เพ่ือ
ขอรับบรรจุแตงตั้ง โอน – ยาย บุคลากรในตําแหนง    
ชางไฟฟา 
-  ทําหนังสือขอความรวมมือไปยังการไฟฟาสวนภูมิภาค  
และผูเชี่ยวชาญมาใหความรูและฝกปฏิบัติงานดานไฟฟา 
5.   การติดตามประเมินผล 
สํานักปลัด 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  ใชบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการ
ควบคุมความเสี่ยง 
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
-  ใชแบบสอบถาม แบบรายงาน เปนเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลโดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติ 
กองคลัง 
 - ผูบังคับบัญชาตามสายงานติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
กองการศึกษา 
- ใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
โดยเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
กองชาง 
ใชการสํารวจ  การสรรหา  และแบบรายงาน เปน
เครื่องมือในการติดตามประเมินผล  การติดตาม
ประเมินผลในแบบติดตาม  ค.3 (ระเบียบฯ ขอ 6) 
พบวา  “กิจกรรมงานกอสรางและงานดานควบคุมงาน
กอสราง”  ผลการประเมินตามแบบติดตาม ค.3  พบวา
กิจกรรมดังกลาว มีการควบคุมเพียงพอแลว  ไมตอง
จัดทําแผนปรับปรุง  สวนกิจกรรมดานงานวางแผน
กอสราง และกิจกรรมดานงานไฟฟาตองจัดทําแผน
ปรับปรุงตอไป 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
ผลการประเมินโดยรวม  
สํานักปลัด 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  กิจกรรมการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขาดแคลนวัสดุอุปกรณประจําตัวของพนักงานดับเพลิงในแตละคน 
ยังไม แมจะมีการจัดซื้อ แตก็มีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช จึงตองมีการควบคุมความเสี่ยงในงวดตอไป 
งานสารบรรณ 
- การดําเนินการตามหนังสือลาชา 

- ดําเนินการตามหนังสือสั่งการไมทันตามกําหนด 

กองคลัง 
-  กิจกรรมดานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ ไดมีการควบคุมความเสี่ยงอยางเหมาะสม ประกอบกับมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจพัสดุประจําปเพ่ือตรวจสอบพัสดุมิใหสูญหายและจําหนายพัสดุที่หมดสภาพอยางสม่ําเสมอ 
กองการศึกษา 
-  กิจกรรมดานการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีการควบคุมที่เพียงพอแลว บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม 
แตยังคงมีจุดออน  คือ บุคลาการทางการศึกษาในสังกัด มีจํานวนจํากัด หากสงไปประชุม อบรม สัมมนาหรือฝก
ปฏิบัติการเปนระยะเวลาหลายวัน จะกอใหเกิดการติดขัดดานการปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
กองชาง 
-  จากการวิเคราะหสํารวจ  พบวา  มีกิจกรรม  2   กิจกรรม  ที่ตองจัดการบริหารความเสี่ยง  คือ   

 (1)  กิจกรรมดานงานกอสราง  (2)  กิจกรรมงานดานไฟฟา 
ผลการประเมิน  การติดตามประเมินการควบคุม แบบปค. 4  ทั้ง  2 กิจกรรม  พบวา  กิจกรรมดานกอสราง และ
กิจกรรมดานงานไฟฟา ตองจัดทําแผนปรับปรุงตอไป 
 
 
 
  

 (ลงชื่อ) 
            (นายทํานอง    จันวนั)                   
                                                                          นายกองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 
                      วันที ่ 9  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 

 
 

 


